ZÁPIS
Volební komise z konference ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí
konané dne 23. 03. 2014 v restauraci Budoucnost na Nové Vsi.

1.) Delegáti konference zvolili volební komisi ve složení: Laryszová Vladimíra, Ing. Remiáš
Pavel, Červenka Karel st., Židek Martin, Kupča Vladimír.
Předsedou byl zvolen Ing. Remiáš Pavel.
2.) Konference se zúčastnilo 54 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 78 % z delegovaných členů
jednotlivými místními skupinami.
3.) Delegáti konference stanovili hlasováním (37 pro, 12 proti, zdržel se 1) prosazení voleb
veřejným hlasováním a to:
- volba osmičlenného výboru ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí, samostatným hlasováním pro
každého člena
- 3 členy dozorčí komise, souhrnným hlasováním pro všechny členy najednou.
- 1 delegáta na územní konferenci a 1 náhradníka
4.) Návrh do nového výboru podal výbor ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí v počtu 10-ti
kandidátů, který nebyl delegáty konference doplněn o další kandidáty.
Návrh členů
dozorčí komise předaný
konference doplněn o další návrhy.

výborem ČRS MO Frýdlant nebyl

5.) Průběh voleb:
a) volba osmičlenného výboru MO:
Za členy výboru byli zvoleni: Hlaváč Martin
Hromádka Daniel Ing.
Křenek Miroslav
Kurečka Tomáš
Pitřík Vítězslav
Remiáš Pavel Ing.
Režňák Bronislav
Šoch Petr
Za členy výboru nebyli zvoleni: Stříž Zdeněk
Kita Zdeněk

delegáty

(pro 54, proti 0, zdrželo se 0)
(pro 54, proti 0, zdrželo se 0)
(pro 51, proti 0, zdrželi se 3)
(pro 50, proti 0, zdrželi se 4)
(pro 54, proti 0, zdrželo se 0)
(pro 38, proti 6, zdrželo se 10)
(pro 46, proti 0, zdrželo se 8)
(pro 51, proti 0, zdrželi se 3)
(pro 23, proti 12, zdrželo se 19)
(pro 17, proti 8, zdrželo se 29)

b) volba dozorčí komise:
Za členy dozorčí komise byli zvoleni: (pro 53, proti 0, zdržel se 1)
Laryszová Vladimíra
Szkandera Josef ml.
Židek Martin

c) za delegáta na územní konferenci byl zvolen: Ing. Remiáš Pavel
náhradník byl zvolen: Hlaváč Martin
(pro 54, proti 0, zdrželo se 0)

Závěr:
Volební komise konstatuje, že byly při volbách do orgánu ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí
plně uplatněné ustanovení Stanov ČRS v § 9 a 10, jakož i Jednacího řádu, čl. 19. Volební komise
uplatnila všechny schválené požadavky delegátů na doplnění kandidátů pro volby. Právoplatnost
provedených voleb volební komise stvrzuje podpisem.

Zápis o volbách členů výboru a dozorčí komise ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí je součástí
zápisu o průběhu členské schůze konané dne 23. 03.2014.

V Nové Vsi dne 23. 03. 2014

předseda volební komise: Ing. Remiáš Pavel v. r.

členové volební komise: Laryszová Vladimíra v. r.
Červenka Karel st. v. r.
Židek Martin v. r.
Kupča Vladimír v. r.

